Tantárgy neve: Római jog 2. JORJ202XX1

Kreditértéke: 4

A tantárgy besorolása: kötelező
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 85% elmélet +15%
gyakolrat (kredit%)
A tanóra1 típusa: előadás és szeminárium és óraszáma: heti 4+1 N, félévi 15+2 L óra az adott félévben,
(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: -)
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők2 (ha vannak): A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb3): kollokvium
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok4 (ha vannak): A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2.
Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Római jog 1. JORJ201XX1
Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
Megismertetni a hallgatókat a római állam és jog történetével és alapvető jellemzőivel, rendszerével és
fogalmaival.
Tanegység tartalma:
• Az öröklési jog alapfogalmai, rendszere.
• Az öröklési viszonyok alanyai, az öröklési képesség. Az öröklési viszonyok tárgya: vagyon, hagyaték,
örökség.
• Az örökség megszerzésének módjai, akadályai.
• A törvényes öröklés rendszere.
• A végrendeleti öröklés: a végrendelet alakja, tartalma, érvényessége, hatályossága.
• A végrendelet ellenére való öröklés.
• Az örökösök jogi helyzete. Halál esetére szóló egyéb juttatások.
• A kötelmi jog alapfogalmai: olbigatio és negotium. A kötelem alanyai, a képviselet.
• A szolgáltatás, mint a kötelem tárgya. Felelősség a szolgáltatásért.
• A kötelmek biztosítékai. A kötelmek módosulása és megszűnése.
• A szerződésekkel kapcsolatos alapfogalmak; érvényesség és hatályosság.
• A szerződések rendszere: ősi és császárkori szerződések.
• Reálszerződések. Konszenzuálszerződések. Pactumok.
• Kötelmek egyéb forrásokból.
• A római jog továbbélése: általános áttekintés és intézményi továbbélés.
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
FÖLDI András - HAMZA Gábor: A római jog története és institúciói. Nemzeti Tankönyvkiadó,
Budapest, 2014. ISBN: 9789631978407
ZLINSZKY János: A XII táblás törvény töredékei. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1991. ISBN:
9789632776439
ZLINSZKY János: A római jog továbbélése (áttekintő jegyzet). PPKE-JÁK, 1997. ISBN: 9633608740
BRÓSZ Róbert (ford.): Gaius institúciói. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993.
IFJ. MÉSZÖLY Gedeon (ford.): Justinianus császár institutiói. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,
1991.
Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató
személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek
időtartama legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.
2
pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb.
3
pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló
4
pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése
1

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7.1.1.
pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul
a) tudása: T5, T10, T15
b) képességei: K4, K5, K10, K11, K14, K15, K16, K17, K28, K30, K31
c) attitűdje: A4, A6, A15, A18
d) autonómiája és felelőssége: F1, F4, F5
Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. El Beheiri Nadja (egyetemi tanár, PhD)
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Andrási Dorottya (egyetemi docens, PhD)
Dr. Erdődy János (egyetemi docens, PhD)
Dr. Radványi Anna (megbízott oktató)

